
ইনফ্লু য়েঞ্জা 
হয়ছে
টিকা নিি, 
ফ্লু য়ে আক্ান্ত হয়েি িা



প্রতির�োধ করুন ও তন�োপদ �োখুন

সাবান দিয়ে আপনার হাত ধুয়ে দনন।

জীবোণু ছড়োরবন নো

দনয়েয়ে ও অন্যয়িরয়ে দনরাপি রাখার সবয়েয়ে ভায়�া উপাে হ� 
ফু্য়ের টিো ননওো।

আপনায়ে নতুন ভাইরায়সর নেয়ে সুরক্া নিওোর েন্য প্রদত বছর 
টিোটিয়ে আপয়েট েরা হে।

6 মাস বা তার নবশী বেসী সে�য়ে প্রদত বছর টিো দনয়ত হয়ব। 
6 মায়সর েম বেসী দশশুরা হ� টিোেরয়ের নক্য়রে খুব নছাট, 
তায়ির পদরের্াোরীয়ির দনদচিত েরয়ত হয়ব রায়ত তারা সময়ে 
টিো পাে।

রত দ্রুত সম্ভব আপনার ফু্য়ের টিো দনন। দেন্তু টিো না ননওোর 
নেয়ে নিদরয়ত টিো ননওো ভায়�া।

োশা বা হাঁোর সময়ে েনইু দিয়ে দনয়ের মখু 
এবং নাে নেয়ে দনন। হাত ব্যবহার েরয়বন না৷



জ্ব� কোতি গলো ব্যথো

দবু্বলিোমোথো ব্যথো গোরে ব্যথো

উপসগ্বগুতল হল

আ�ও জোননু

ইনফু্য়েঞ্া (ফু্) হ� শ্াসরয়্রের ভোনে সংক্রমে রা সহয়েই অন্যয়ির 
ময়ধ্য ছদিয়ে রাে।

ইনফু্য়েঞ্া এমনদে সুস্থ মানষুয়ে মারাত্মে অসুস্থ েয়র দিয়ত পায়র। 
এর ফয়� দনউয়মাদনোর ময়তা স্াস্থ্য সমস্যা নিখা দিয়ত পায়র।

ইনফু্য়েঞ্ার ফয়� দবি্যমান অসুখ নরমন হায়ট্র নরাগ, হাঁপাদন এবং 
োোয়বটিস এর অবস্থা আয়রা খারাপ হয়ত পায়র।

প্রদত বছর েয়েে হাোর দনউ ইেে্বাসী ইনফু্য়েঞ্াে আক্রান্ত হয়ে 
মারা রাে। গত বছয়র ইনফু্য়েঞ্া মারাত্মে আোর দনয়েদছ�। 
সারায়িয়শ 700,000 এর নবদশ মানষু ইনফু্য়েঞ্াে আক্রান্ত হয়ে 
হাসপাতায়� ভদত্ দছ�, 2003 সা� নেয়ে রুক্তরাষ্টীে সরোর এই 
তয়ে্যর দহসাব রাখা শুরু েরার পর নেয়ে এটিই নদেভুক্ত সয়ব্াচ্চ 
সংখ্যা।* 

2017-2018 ফু্ মরশুয়ম, 180 েন মাদে্ন দশশু ইনফু্য়েঞ্াে মারা 
রাে।* দনউ ইেে্ শহয়রই পাঁে েন দশশু ইনফু্য়েঞ্াে মারা রাে।** 
 

*সূরে: 2017-2018 ইনফু্য়েঞ্া মরশুয়মর সংদক্প্তসার। US নরাগ দনে্রেে ও প্রদতয়রাধ 
নেন্দ্র (US Centers for Disease Control and Prevention)। https://www.
cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2017-2018.htm. 26 নসয়টেম্বর, 
2018 এ প্রাপ্ত তে্য অনরুােী।

*সূরে: সাপ্তাদহে ইনফু্য়েঞ্া নেরিারী দরয়পাট্ (Weekly Influenza Surveillance 
Report)। দনউ ইেে্ দসটি দেপাট্য়মন্ট অব্ নহ�ে অ্যান্ড নমন্টা� হাইদেন (New York 
City Department of Health and Mental Hygiene)। https://www1.nyc.
gov/site/doh/providers/health-topics/flu-alerts.page. 26 নসয়টেম্বর, 
2018 এ প্রাপ্ত তে্য অনরুােী।

https://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2017-2018.htm
https://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2017-2018.htm
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/health-topics/flu-alerts.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/health-topics/flu-alerts.page


তবনোমরূল্য� বো কম খ�রে� টিকো

আপতন ইনফু্রেঞ্ো থথরক অসসু্থ হরল

আপনার স্াস্থ্য পদরের্া প্রিানোরীয়ে ফু্ সম্পয়ে্ দেজ্াসা েরুন। 
Medicaid সহ নবশীরভাগ দবমা প্্যান টিোর েন্য অে্প্রিান 
েয়র।

আপনার দনেটবততী ওষুয়ধর নিাোয়ন রান — অয়নে ওষুয়ধর 
নিাোয়নই প্রাপ্তবেস্কয়িরয়ে টিো নিো হে এবং নোনও নোনও 
োেগাে িইু বছর বেসী দশশুয়ির টিো নিো হয়ত পায়র। 

আপনার েময়্ক্য়রে টিো ননওোর ব্যবস্থা আয়ছ দে না নিখুন।

স্াস্থ্য দবভায়গর টিো নিওোর দনিদনে বা দসটি োদ�ত দলিদনে বা 
হাসপাতায়� রান। এইসব োেগাে সমস্ত নরাগী ও আগত ব্যদক্তয়ির 
দবনাময়ূ�্য বা েম খরয়ে ফু্য়ের টিো নিওো হে।

311 নত ে� েয়র এ�াোর নাম বা দেপ নোে দিয়ে টিোেরে নেন্দ্র 
খুেঁনু এবং nyc.gov/flu নিখুন অেবা flu দ�য়খ 877877 এ পাঠিয়ে 
দিন।

আপতন তক জোরনন? 
6 মাস নেয়ে 5 বছর বেস পর্ন্ত নর সমস্ত দশশুরা দনউ ইেে্ শহয়রর 
�াইয়সন্স প্রাপ্ত দশশুসিন বা নাস্াদর সু্ক�, নহে স্াট্ বা দপ্র-
দেন্ডারগায়ট্য়ন পয়ি, তায়িরয়ে অবশ্যই প্রদত বছর 1�া ে�ুাই নেয়ে 
31নশ দেয়সম্বয়রর ময়ধ্য ফু্-এর টিোর এেটি মারো দনয়ত হয়ব।

ফু্ ছিয়নার ঝঁুদে ননয়বন না। দবনা নপ্রসদক্রপশয়নর ওষুয়ধর সাহার্য 
ছািাই অন্তত 24 ঘন্টার ময়ধ্য জ্বর না েময়� বাসাে োকুন এবং 
অন্যয়ির সংস্পয়শ্ োেয়বন না।

ইনফু্য়েঞ্ার দেদেৎসা েরা নরয়ত পায়র এমন অ্যাদন্টভাইরা�, ওষুধ 
সম্পয়ে্ আপনার স্াস্থ্য পদরয়ষবা প্রিানোরীয়ে দেজ্াসা েরুন। 
নসগুয়�া আপনায়ে দ্রুত সুস্থ হয়ত ও আয়রা গুরুতর অসুস্থতা 
প্রদতয়রায়ধ সাহার্য েরয়ব।



এরদ� ইনফু্রেঞ্ো সংক্োন্ত জটিলিো হওেো� ঝঁুতক 
সবরথরক থবিী

গভ্বতী মদহ�া

5 বছয়রর েম বেসী দশশু (দবয়শষ েয়র রায়ির বেস 2 বছয়রর েম)

50 এবং তার নবদশ বেসী নোন ব্যদক্ত (দবয়শষ েয়র রায়ির বেস 
65 এবং তার নবদশ)

দনদি্ষ্ট দেছু অসুখ আয়ছ এমন ব্যদক্তরা, নসগুদ� হ�:

- োোয়বটিস
- ফুসফুস বা হৃিদপয়ন্ডর নরাগ
- হাঁপাদন
- দসে� নস� এদনদমো
- দেেদন বা দ�ভায়রর নরাগ
- নমটাবদ�ে দেেঅে্ার
- িব্ু� ইদমউন দসয়স্ম, নরমন ে্যান্সায়রর  
দেদেৎসারত বা এইেআইদভ

- শ্াসেষ্ট হয়ত পায়র এমন সব সমস্যা নরমন দখেুঁদন এবং স্ােু ও 
নপশীর সমস্যা

নরসব ন�ায়েয়ির ওেন অত্যদধে নবশী

দশশু ও দেয়শার/দেয়শারী (বেস 6 মাস নেয়ে 18 বছয়রর ময়ধ্য) 
রারা িীঘ্দিন ধয়র অ্যাসদপদরন নেরাদপ দনয়ছে

নাদস্ং নহাম বা অন্যান্য পদরের্া নেয়ন্দ্র রয়েয়ছন এমন ব্যদক্তরা

অ্যায়মদরোন ইদন্ডোন এবং আ�াস্কার ম�ূ অদধবাসীরা 

আপতন যতদ একজন স্োস্থ্য কমমী হন বো উপর�� উচ্চ ঝঁুতক� 
তবভোরগ অন্তভু্ব ক্ত এমন কোর�ো পত�েয্বো ক�রছন এমন হে 
িোহরল টিকো থনওেো খুবই গুরুত্বপণূ্ব।



টিকো থনওেো� স্থোন খঁুজনু: 
nyc.gov/flu নিখুন।

আর�ো জোননু: cdc.gov/flu নিখুন।

আমো� টিকো থ�কর্ব  ব্যবহো� কর� আপনো� 
তিশু� টিকোক�রণ� থ�কর্ব  �োখুন: 
আরও তয়ে্যর েন্য  
nyc.gov/myvaccinerecord এ রান।
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